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اعت کَ تَ گفتَ زویذ  کَ تواؽا هی کٌیذ اًدیٌشػظین تضدل ّتی ّخذاىسا صْیشی ت

 !ٍ لیدسالواى صًذگی هی کٌذ الثتَ تا چٌیي غیشت ّتا چٌیي ذسعایت آعوائی ػثیذی هذی

   

  ّل خشیذٍ طٌضی تیٌامؤُی هذیشهظآگ

دیشّصیک ًْؽتَ تی هایَ ّتی ادتاًَ تملن یک هغتؼاسًْیظ تی ُْیت ّتی ؽخصیت کَ ّخذاى ّؽشافت دسخاًْادٍ 

چْى هي . ػٌْاًی هي دسعایت آعوایی هٌتؾشؽذٍ تْد  "تضدل اًدیٌشػظین "اػ تَ رسٍ تیي دیذٍ ؽذٍ ًوی تْاًذ تٌام 

تاستاستَ تکشاسهکشسات گفتَ ام کَ اگشآى ًْؽتَ تٌام اصلی تخْدم فشعتادٍ هیؾذ ، فی الفْسآى سادسهاٌُاهَ طٌضی 

اهاچْى آى ؽثٌاهَ هْلتی تاُضاستشط ّلشص تؾکل خپکی . ّاًتمادی تیٌام تذّى کن ّکاعت تَ ًؾشهی عپشدم 

ػثیذی آى سا عاػت ُؾت صثر تْلت آلواى دسعایت خْد ًؾشًوْدّزْالی  ی تَ آعوایی سعیذٍ ، آلای زویذ ّصیشخلک

ایٌکَ دسخشیاى ایي . عاػت عَ تدَ تؼذ اصظِشتْلت آلواى آى ساتا ًْؽتَ ایٌداًة یکدا اص عایت آعوائی ززف کشد 

ًْیظ ؽشفثاختَ ّتی ّخذاى لؼٌت فشعتادٍ تاؽٌذ گاى هستشم آى ساخْاًذٍ تاؽٌذ ّتَ هغتؼاسُفت عاػت چمذساص خْاًٌذ

 . یک هْضْع تسث خذاگاًَ هی تاؽذ 
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هي تَ کشات ّهشات ُن تَ عایت ُای ّصیي ّصیثای اًتشًتی ُّن تَ عایتِای هکاسٍ ًّفاق افگي اًتشًتی گفتَ ام کَ 

ت أکٌذ ّتایذ خشُشکظ ؽخصیت ّؽِاهت داؽتَ تاؽذ ، تی تشط ّتی ُشاط تا ًام اصلی خْددسهْسد هي ًْؽتَ 

ػ ی هی کٌن تَ ایي هؼٌی کَ اگشعخياخاللی داؽتَ تاؽذ ، دسآًصْست تؾکل هستشهاًَ تَ ًْؽتَ اػ تشخْسد ػمالى

عخي ؽوا دسعت ! السك "دسعت تاؽذ ، صادلاًَ ّؽشافتوٌذاًَ دسػکظ الؼول خْد اص آى اعتمثال ًوْدٍ هی گْین کَ 

ػ هی تا اسائَ اعتذالل ّهٌطك دسخْاب ّؽتَ اػ زماًیت ًذاؽتَ تاؽذّاگشخشیاى صسثت ّى" تْد ّهي اص آى آهْختن

لغوت ُائی اص ًْؽتَ ات تْافك ًذاسم ّدالیل آى سا ُن یکَ یکَ هی آّسم تا یک فضای گفت  گْین کَ تا کذام 

 . ّگّْتسث آصاد تا تؼمل دسخشیاى آى تَ ظِْستیایذ ُّشدّطشف تَ زکن ػمل ّهٌطك تَ اعتٌتاج تشعین 

تا عشخوی " اًدیٌشػظین "هغتؼاسهثل  گشکغی تی زیائی کٌذ ّتا پٌاٍ تشدى تَ صیشچادسی گک ّالماتک ًّاهک اهاا

هکاساًَ تیؾشافتی ًوایذ ّدسهماتل هي ؽثٌاهَ هْلتی پخؼ کٌذ ، دسآًصْست هي تَ هغتؼاسًْیظ فشّهایَ کاسی ًذاسم 

تسویل کشدٍ تاآخشػوشػ کفایت هی کٌذ تَ ، چْى هغتؼاسًْیظ تی ؽخصیت سا ُواى ؽکٌدَ ای کَ خْدػ تشخْد 

ایي هؼٌی کَ ّلتی یک ًااًغاى تی ؽخصیت ّتی ؽشافت خْدػ اص گفتي ًام ُّْیت خْد خدالت کؾیذٍ ّخْد 

سادسکٌدک تاسیک تذعت خْد صخشتذُذ ّخْدسا خثًْاًَ دسپؾت ؽیؾَ گک کوپیْتشهخفی کٌذ ، دیگشهي اّساچَ 

  ؽکٌدَ اضافی تذُن ؟ 

ّلیي ّهذیشاى تی کفایت ، خٌگ اًذاص، ؽشافگي ؤتؼاسًْیظ کاسًذاسم ، کاسهي تا هظگفتن هي تا هظلغوی کَ فْلاً 

ّهذاسی هؾشتاى عایت ُای تی ّخذاى ّتی ؽشافت اعت کَ آتشّی خْد سا دسچٌگال هغتؼاسًْیغاى دادٍ ّتا 

هي هی صًٌذ ّفضای تی تا آًِا یکدا تَ ًفاق ّؽماق دا تی زیا هٌتؾشعاختي ؽثٌاهَ ُای هْلتی هغتؼاسًْیغاى 

ّلیي تی کفایت ّتی ؽشافت عایت ؤی گْین کَ کاسهي تا ُویي گشٍّ هظتَ تکشاستلٌذ م. اػتوادی سا تشّیح هی ًوایٌذ 

عٌَ  هغتؼاسًْیظ اگشعشػ تَ آعواى ُن تخْسد ، پیؼ خْاًٌذٍ. ُاعت ّتایذ تذاًٌذ کَ اص دعت هي خالصی ًذاسًذ 

 . ٍ هفت اعت ُویؼ لصَ تی ؽخصیتًذاسد صیشا کَ 

ّل عایت آعوایی ؤتْد ، تا آلای زویذ ػثیذی هظؽذٍ ّلتی کَ اهشّص دیذم ًْؽتَ هي اصعایت آعوایی تشّى کؾیذٍ 

اًدٌیشصازة ػظین ساهي خْب هی "آلای ػثیذی تالفاصلَ توي گفت کَ . تلفًْی دستواط ؽذم ّهْضْع سا گفتن 

صدیک هي ُّوچٌاى ػضْزضب دهْکشاتیک خلك افغاًغتاى ؽٌاعن کَ یک ًْیغٌذٍ تشخغتَ اعت ّاص خولَ دّعتاى ى

. هطویي تاػ کَ اّتؾوا هخالف ًیغت اها تا داکتشعیاٍ عٌگ هخالفت خذی داسد . اعت کَ دسآلواى صًذٍ گی هیکٌذ 

چْى سفما ّدّعتاى تشهي فؾاسآّسدًذ ، هي چاسٍ دیگشًذاؽتن ّهدثْساً آى سا تشای هذت پٌح ؽؼ عاػت تَ 

د کَ ػکظ الؼول ُای خطشًاک هشدم سا دیذم تَ خْاُؼ دّعتاى ُشدًّْؽتَ سااص عایت تیشّى تغ . ًؾشسعاًذم 

  ."کؾیذم 

هي تا گفتَ ُای آلای ػثیذی صیادتشاص لثل زیشاى ؽذم کَ چطْسزاضشاعت چِشٍ اصلی اًدٌیشػظین تی ّخذاى سا 

ػ ّهْضْع هخالفت خذی اػ سا الاهتتؾیٍْ خالَ گکاًی دّدعتَ دسصیشچادسی لاین گشفتَ هخفی هی ًوایذ اها هسل 

ػ سا دسزضب خلك ّهْضْع سفالت ّسّاتظ زغٌَ خْد سا تا اّتی پشدٍ اتل داکتشعیاٍ عٌگ ّهْضْع ػضْیتدسهك

هی کٌذ ؟ ایي چَ لغن دّعتی ّتؼِذ سفالت ّزضتیت اعت ؟ ایي چَ لغن ساصداسی اعت ؟ ایي چَ لغن ادب  ءافؾا

اعی اعت کَ ًام سفیك زضتی خْد سا هخفی عاختَ ّدسصیشچادسی اعن فشٌُگی ّهؼیاسهطثْػاتی ّاخالق عی

ػ سا هخفی ًوی کٌذ ّتؼذ اص عٌگشپشتشط ّلشص ّاص تاسیکی تشعشهي استشایؼ خغپْؽک هی عاصد اها زضبهغتغ

فیشهی کٌذ دسزالی کَ هي تٌام اصلی خْد ّػکظ اصلی خْد هفکْسٍ خْد سا ػلٌی تیاى داؽتن ؟ ایي چَ ًْع تؼِذ 

هی ؽٌاعن کَ یک سا  هي آى ؽخص هتؼشض تشؽوا "ّعتی ّسفالت اعت کَ آلای ػثیذی دسآخشهی گْیذ کَ دسد

ّعتاى ًضدیک هي ُّوچٌاى ػضْزضب دهْکشاتیک خلك افغاًغتاى اعت کَ ًْیغٌذٍ تشخغتَ اعت ّ اص خولَ د

هي تَ ؟ ." هطویي تاػ کَ اّتؾوا هخالف ًیغت اهاتا داکتشعیاٍ عٌگ هخالفت خذی داسد . گی هیکٌذ دسآلواى صًذ

آلای  ػلیَ داکتشعیاٍ عٌگ غشضذاسًیغتن چْى ایي هْضْع هشتْط هي ًوی ؽْد ، اهالضیَ هخالفت اًدٌیض ػظین 

ؽیٍْ هشداًگی ّآدهگشی دیذٍ هی ؽْد ؟  ػثیذی ؽواسا تَ همذعات خْد تاى عْگٌذ هی دُن کَ دسایي خْاب ؽوا کذام 

  !گاى هستشم عایت ُای اًتشًتی ال هختصشاص ؽوا خْاًٌذؤد کَ چَ هی فشهائیذ ؟ ّزال چٌذ طآیا خْد تاى هی فِوی

ًؾشدادى تشای یک ًْؽتَ تٌام هغتؼاسدسهماتل ًْؽتَ ای کَ ًْیغٌذٍ اػ آیا آلای ػثیذی ّالؼاً ُیچ ًوی داًذ کَ اخاصٍ 

  گاى اعت ؟تٌام اصلی ّاسد صسٌَ ؽذٍ اعت ، آخشیي دسخَ دّى ُوتی ًّفاق افگٌی دستیي ًْیغٌذ

آیا آلای ػثیذی ُیچ ًوی فِوذ کَ ُْیت یک هغتؼاسًْیظ تی ؽخصیت سا تا تالػ هزتْزاًَ پیؼ خْد هخفی کشدى 

ّؽتَ اػ هٌسیث عٌگشتاسیکی تشضذ ًام ُا ّؽخصیت ُای زمیمی اعتفادٍ کشدى خْدػ تضسگتشیي هایَ خفت اها اص ى

  ّرلت اعت ّخیاًت دسدّعتی ّسفالت اعت ؟
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آیا آلای ػثیذی ُیچ دسک کشدٍ ًوی تْاًذ کَ تا اًکاسکشدى اص ًام اصلی ایي هغتؼاسًْیظ تی ؽخصیت اها تا افؾای 

ق افغاًغتاى تضسگتشیي صذهَ سا تَ اػتواد ّساٍ ّهشام زضب خْد ّاسد آّسدٍ اعت ؟ ػضْیتؼ دسزضب دهْکشاتیک خل

ایي چَ ًْع ! آیا سفمای ُوفکشُّن هغلک ُّن ػمیذٍ آلای ػثیذی اص اّپشعاى ًخْاُذ ًوْدًذ کَ سفیك اًمالتی

ػضای تَ سّی توام ا اعیاعت اپشچًْیغتی اعت کَ تْتاصی هی کٌی ؟ ًام خایي ساافؾا ًوی ًوائی اها هشداسی خایي س

ًوی ء یي تضدل ّخثْى چادسی پْػ سا افؾاّلیت ّالؼاً فشدی ًیغت چشا ًام ایي خاؤاًی ؟ اگشهظبزضب ها هی چظ

  عاصی تا خشهؼ تؾخص خْدػ ػایذ ؽْد ًَ تَ زضب اػ ؟

ت گفتَ آیا آلای ػثیذی ًوی داًذ کَ هْعی ػثواى ُغتی تَ توام ازضاب چپ ّساعت تی ّخذاى ّتی ؽشف ّتی خاصی

دُي عگاى هغتؼاسًْیظ خْد سا تَ طشف هي تاص ًکٌیذ کَ هي چلْصاف ؽوا ، چلْصاف ًیاکاى ّچلْصاف : تْد کَ 

  سُثشاى لٌگ ّالػ ازضاب خْد فشّختَ تاى سا اص گْستیشّى هی کؾن ؟

ًام اًدٌیش ػظین ّخْد داسد توام ایي غضػثلت هسصْل ًغض عفلیغی ؽخص آلای اص چَ تذاًن کَ اصْالً ؽخصی بهي 

 ػثیذی ًیغت؟

ّهِاخشت ال هِن ایي اعت کَ پظ آلای ػثیذی پظ اص ایٌمذسصًذگی ؤػثیذی ایي چیضُا سا ًوی فِوذ ، طاگشآلای 

 ّعیاعت ّعایت عاصی ّهصازثَ گشی ّژّسًالیضم ّتثصشٍ ًْیغی ّغیشٍ چَ چیض سا هی فِوذ؟ 

ُی هي اص آلای ػثیذی صویواًَ ّازتشاهاًَ خْاُؼ هی ًواین کَ ُشچَ ػاخل تشُن ًْؽتَ هشا دّتاسٍ دساختتام ایي آگ

کَ تشضذ هي هٌتؾشؽذٍ تْد دسعایت دسعایت آعوائی دسُواى خای عاتمَ اػ لشاستذُذ ُّن آى ًْؽتَ دیگشسا 

چادسی پْػ اعن " اًدٌیشػظین"آعوائی دسخای عاتمَ اػ لشاستذُذ فمظ تیک ؽشط کَ ایي تاستؼْض ًام هغتؼاس

اها ! زمیمی ایي تی ؽخصیت سا ًْؽتَ کٌذ تا زذ الل آى اًدٌیشػظین هظلْم اص صیشؽکٌدَ خْد خالصی زاصل کٌذ 

هذیشعایت آعوایی : ًگْیذ دسآًصْست لطفاً خولَ عشش سًگ ریل سا دّتاستخْاًذ اگشآلای ػثیذی تَ خْاُؼ هي لثیک 

کَ صهاًی خْد اص ُوکاساى زضب دهْکشاتیک خلك تْد ّاهشّص هی خْاُذ تا یک تیشدّفاختَ سا ؽکاسکٌذ یؼٌی ُن هشا 

ستَ تگیشد اص تْعظ ًْیغٌذٍ گک تشخغتَ اػ صیشضشتَ تگیشد ُّن زضب خلك سا تخاطشػمذٍ ُای ًاکام خْد صیشض

 . دعت هي خالصی ًذاسد 

طٌضی هاٌُاهَ ّل ؤتَ پذسطٌض هؼاصشافغاًغتاى هذیشهظهؾِْس تْایي افغاى ػثواى ُغتی هاسکتا ازتشام عیذ هْعی 

  ّاًتمادی تیٌام دستْسًتْی کاًادا 

15.05.2009 

 یادداشت مدیر مسوول آسمایی

 در مورد حذف دومطلب 

و آنها در جستجوی استخون  » روحیه نشراتی آسمایی ، طنز برای پیروی تخطی ناپذیر از مشی و  
 .بیرون ساخته شد از فهرست نشرات آسمایی  ، « در باره بریدن گوش و بینی و دم حریفان  » و طنز« ....بودند

به حیث مدیر مسوول آسمایی مسوولیت اشتباه نشر این دو مطلب و نیز مسوولیت حذف آن ها را از  اینجانب 
 . خواهم گان محترم این دو طنز به خاطر این اقدام معذرت می مایی بر عهده گرفته و از نویسندهنشرات آس

باروری  ،  «سنگ های سیاه ناگفته »به ویژه با  توجه به این که  با  باور دارم هر دو نویسنده محترم 
بیشتر متبارز گردیده است، روادار نخواهند بود تا این روند سازنده و امیدبخش « از این زاویه» سلسله 

با روحیه تفاهم برخورد نموده و ممنون  تا آنان با اقدام یاد شده  مخدوش گردد و به همین جهت نیز امیدوارم
 . سازند

مسوولین آسمایی متوجه نگردیده اند  تاکید ورزیدند که  ناب قاضی سید موسا هستی ج تیلفونی  در صحبت 
 نکات اهانت آمیز وجود دارند ؛ ما از  برخی  «در باره بریدن گوش و بینی و دم حریفان  »که در طنز 

همچنان . یمنمای با بزرگوار عرض معذرت ما را از این بابت قبول فرمودند، ابراز امتنان می جناب ایشان که 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/sabur-siyasang/index-siasang.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/sabur-siyasang/index-siasang.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/sabur-siyasang/index-siasang.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/archive/Farangtafakur-1-2009.htm
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نیز تیلفونی به خاطر حذف  «در باره بریدن گوش و بینی و دم حریفان  » از نویسنده طنز در اولین فرصت 
 . نوشته ایشان معذرت خواسته خواهد شد

آسمایی مطالبی را که با زبان  سازیم که  برای عدم تکرار موارد مشابه در آینده، بار دیگر خاطر نشان می
ه نوشته شده باشند و نیز مطالبی را که با نام مستعار نوشته شده باشند، منتشر درشت و پرخاشجویان

به باور ما کار برد نام مستعار تنها و تنها در مواردی موجه است که نویسنده واقعاً در شرایطی . سازد نمی
باید شهرت  در این صورت نیز ما. گی وی را با مخاطره مواجه سازد باشد که نشر مطلب با نام اصلی زنده

و چنان که تا کنون بوده است، شهرت اصلی نویسندهء همچو مطالبی نزد آسمایی  اصلی نویسنده را بدانیم 
 .محفوظ خواهد ماند

 حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی 

: یادداشت

آنجائیکه ما از کم وکیف اصل قضیه اطالع نداریم لذا برای ما دشوار است تا در زمینه ابراز نظر نمائیم، از 
ز عناصر در مورد آن عده ا" هستی"نا دیده گرفت که فرمایشات جناب  مگر با آنهم یک نکته را نمی توان

مورد تائید ما قرار داشته  می تازندحقیقی بر شخصیت های " بی بی"فاقد شخصیت وشرافت که از زیر چادر
را از ناشر مقاله ن افراد پست فطرتی بایدآ ما نیز با ایشان هم عقیده هستیم که به خاطر سرجا نشاندن همچو

. به دهن ناشر کوبیدته با تمام قوا مقاله دانس

 AA-AAپورتال طرف از                                  

  
 


